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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka konseptual  

 

 

 

 

keterangan 

= diteliti 

= tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan 
Metode Persalinan berdasarkan model Lawrence Green (1991). 

Faktor Predisposisi 

1. Pengetahuan ibu
2. Kesiapan mental ibu
3. Kepercayaan
4. Kebutuhan dan

keinginan

Faktor pendukung: 

1. Adanya sarana kesehatan
2. Terjangkaunya sarana

kesehatan
3. Peraturan kesehatan
4. Keterampilan terkait

kesehatan 

Faktor pendorong: 

1. Dukungan suami /
Keluarga

2. Petugas kesehatan

Pemilihan metode 
Persalinan oleh ibu 

hamil 

Kehamilan 

Persalinan 
Normal 

Seksio Sesarea 
Elektif 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR YANG.... DIANA PEFBRIANTI



45 
 

 
 

Keterangan:  

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan terdapat 3 faktor yang memengaruhi 

perilaku kesehatan seseorang. Perilaku seorang ibu dalam memilih metode 

persalinan berdasarkan pendekatan Teori Lawrence Green dipengaruhi oleh 3 

faktor, antara lain: faktor predisposisi yaitu: pengetahuan, kesiapan mental, 

kepercayaan, dan kebutuhan dan keinginan  Sedangkan faktor pendukung yaitu: 

adanya sarana kesehatan, terjangkaunya sarana kesehatan, peraturan kesehatan 

dan keterampilan terkait kesehatan. Faktor pendorong yaitu: keluarga dan petugas 

kesehatan. Faktor predisposisi dan faktor pendorong  merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap pemilihan metode persalinan yang akan diteliti (Nursalam, 

2013).  

Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan angka persalinan dengan cara 

seksio sesarea. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi karena beberapa faktor, 

yaitu faktor dari ibu dan faktor dari petugas kesehatan. Sekarang ini pasien sering 

meminta kepada dokter untuk melahirkan dengan cara operasi dengan alasan 

kecantikan dan alasan takut kesakitan saat melahirkan, sehingga melakukan seksio 

sesarea tanpa indikasi yang jelas (Gulardi, 2005). 

Faktor predisposisi dan pendukung di atas merupakan faktor yang dapat 

berhubungan dengan seorang ibu dalam memilih metode persalinan. Ketika 

memilih metode persalinan, terdapat dua kemungkinan, yaitu persalinan normal 

(pervaginam) dan seksio saesarea. 

Seorang ibu sebaiknya tidak memilih melakukan tindakan operasi bila 

dapat melahirkan secara alamiah, hanya karena khawatir akan sakit saat proses 

melahirkan. Pemilihan metode persalinan hendaknya didasarkan pada kondisi ibu 
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dan keluarga. Pemeriksaan dini dan teratur dalam masa kehamilan akan sangat 

membantu dalam mempersiapkan proses melahirkan yang aman dan nyaman bagi 

sang ibu (Manuaba, 1998).   

3.2 Hipotesa Penelitian 

H1 :  

1. Faktor Pengetahuan ibu berhubungan dengan pemilihan metode persalinan 

2. Faktor Kesiapan mental ibu berhubungan dengan pemilihan metode 

persalinan 

3. Faktor kepercayaan berhubungan dengan pemilihan metode persalinan 

4. Faktor Kebutuhan dan keinginan berhubungan dengan pemilihan metode 

persalinan 

5. Faktor Dukungan suami atau keluarga berhubungan dengan pemilihan 

metode persalinan 

6. Faktor Petugas Kesehatan berhubungan dengan pemilihan metode 

persalinan berhubungan dengan pemilihan metode persalinan 
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